
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 4 

2018.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 116.000 прописа, за свега неколико минута може се добити 
како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као 
што се може добити и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104   
      
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:   Јелена Васиљевић, организатор пријема и евиденције захтева             

корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 
ШТАМПА:  УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

oбјављених у службеним  гласилима Републике 
Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. Листа најчитанијих књига 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Савезној Демократској Републици Етиопији, Драгана Мраовића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2018 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Закон о електронској управи, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2018  

 

Одлука о организацији и раду службе Народне скупштине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у 

мултинационалним операцијама у 2018. години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 31/2018 

 

Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у 

Националном савету ромске националне мањине, Службени гласник Републике Србије 

бр. 30/2018 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 31/2018 

 

 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова 

Републике Србије и Мароканске академије за дипломатске студије Министарства 

иностраних послова и међународне сарадње Краљевине Мароко, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2018 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике 

Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2018 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о националној инфраструктури геопросторних података, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2018 

 

Закон о планском систему Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2018 

 

Закон о допунама Закона о рачуноводству, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о факторингу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије 

бр. 30/2018 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, 

Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, 

Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк), Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2018 

 

Закон о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка 

Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Аик Банка“ а.д. 

Ниш и Unicredit Bank Srbija a.d. по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

  

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја на пристаништу за посебне 

намене за претовар нафте и нафтних деривата у Сремским Карловцима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 26/2018  

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Уредба о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског 

земљишта у поступку враћања одузете имовине, Службени гласник Републике Србије 

бр. 29/2018 

 



Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2018“, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2018 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА“, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Уредба о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, 

критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и 

документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне 

цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене 

непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Уредба о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и 

условима за издавање у закуп непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на 

територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције 

Савета безбедности ОУН број 1244, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

   

Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и 

спасавање у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2018 

 

Одлука о расподели средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2018 

 

Одлука о достављању Народној банци Србије података о позајмицама на 

међубанкарском новчаном тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у 

поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник Републике Србије бр. 

28/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, 

односно транзит прописано прибављање одређених исправа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и 

исплата у ефективном страном новцу, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се 

односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих 



сагласности и одобрења Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним 

услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о финансијском 

лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о систему управљања у друштву за 

осигурање/реосигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које 

се односе на обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у 

осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које 

се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и 

појединих сагласности Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2018 

 

Одлука о ближим условима и начину издавања појединих дозвола и сагласности 

друштву за управљање добровољним пензијским фондом, Службени гласник Републике 

Србије бр. 29/2018 

 

Одлука о избору Савета Државне ревизорске институције, Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2018 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара“, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 

пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 

Србије за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2018 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне 

самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Одлука о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске 

зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним 

пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената, Службени 

гласник Републике Србије бр. 32/2018 

 



Одлука о допунама Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из 

иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 32/2018 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних 

резерви нафте и деривата нафте за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 26/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за краве дојиље, Службени гласник Републике Србије бр. 

26/2018 

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних 

приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње, Службени 

гласник Републике Србије бр. 26/2018 

 

Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за 

одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење на основу 

веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних 

услуга и сродних делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне 

производње, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Правилник о неаутоматским вагама, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама за обављање делатности 

промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2018 

 

Правилник о  финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у 

областима омладинског сектора, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Правилник о претходно упакованим производима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 30/2018 

 

Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за 

унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од 

обавезе вршења енергетског прегледа, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне 

пољопривредне производње, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Правилник о престанку важења Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за 

остваривање права на регрес за ђубриво, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2018 

 



Правилник о техничком прегледу возила, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2018 

 

Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2018 

 

Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Правилник о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску 

производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за разврставање и утврђивање 

квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и 

минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих 

материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018  

Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 

електронских печата, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018  

Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 31/2018  

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за 

април, мај и јун 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о укидању обавезне употребе печата у пословању 

предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2018 

 

Листе о изменама и допунама Листи активних супстанци у биоцидном производу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2018 

 

Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–Димитровград 

између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2018 

 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице [ТПС] 

Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2018 

 



Закон о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу 

спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике 

Србије – Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у 

Републици Србији (прва компонента), Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 3/2018 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Демократске 

Народне Републике Алжира у области заштите животне средине, одрживог развоја и 

обновљивих извора енергије, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 3/2018 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења 

атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2018 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за 

заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних 

засада воћака, винове лозе и хмеља у 2018. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 18/2018 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за 

наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на 

територији АП Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 18/2018 

 

Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП 

Војводини у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2018 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих 

депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног 

земљишта на територији АП Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 18/2018 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за 

финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2018 

 

Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на 

уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на 

територији АП Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 19/2018 

 



Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за 

суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 

2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2018 

 

Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за 

уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени 

пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2018 

 

Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног 

интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2018 

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских 

средстава Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 18/2018 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању Плана за деловање у случају акцидента, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2018  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка 

запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2018 

  

Правилник о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи 

опојних дрога и психотропних супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о номенклатури здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 29/2018 

  

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о ближим условима за спровођење континуиране 

едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2018 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о сарадњи у области запошљавања између Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за 



националну економију Мађарске, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 3/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата 

за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за 

област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске 

заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2018 

 

Закон о уџбеницима, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2018 

 

Закон о просветној инспекцији, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић“, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2018 

 

Одлука о образовању Комисије за доделу подстицаја (инвеститору да у Републици 

Србији производи аудиовизуелно дело), Службени гласник Републике Србије бр. 

26/2018 

 

Одлука о утврђивању локалитета Слатина – Турска чесма у Дреновцу за археолошко 

налазиште, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Одлука о утврђивању локалитета Мотел Слатина код Параћина за археолошко 

налазиште, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 

академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и 

рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који 

се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској 

академији за школску 2018/2019 годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских 

студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и рачунарства који 

се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској 

академији за школску 2018/2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2018 

 

Одлука о промени назива Високе пословно-техничке школе струковних студија Ужице, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 



 

Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2018 

 

Правилник о ученичким задругама, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 26/2018 

 

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за предшколске 

установе чији је оснивач Град Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и 

издатака установама културе и других субјеката у култури које својим програмима 

превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

19/2018 

  

Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких  пројеката високих 

школа струковних студија с територије АП Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 20/2018 

 

Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких  пројеката 

националних мањина – националних заједница у Аутономној Покрајини Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2018 

 

Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко-

уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом, за фебруар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2018 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2018. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

2. PC PRESS 

3. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и 
вредне писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну 
вредност. Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична 
издања и друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи 
фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који 
желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо 
само изводе) могу да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

 
1. Српска краљевска академија: Живот и обичаји народни, Београд: 
1925. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЕСТЕТИКА У ДОБА АНТИУМЕТНОСТИ 

Сретен Петровић 

Београд: Дерета, 2016. 
  

2. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СВЕТСКЕ ДРАМЕ: ОД ЕСХИЛА ДО ДАНАС 

Никола Милић, Бојан Милић 

Београд: Neopress Design & Print, 2016. 
  

3. О ЉУДСКОЈ ПРИРОДИ: ПРАВДА ПРОТИВ МОЋИ: РАСПРАВА 

Ноам Чомски, Мишел Фуко 

Београд: Дерета, 2017. 

  

4. ДВА НАША СТРАНЦА: ДВЕ БИОГРАФИЈЕ КАО ПРИЛОГ ВОЈНОЈ 

ИСТОРИЈИ СРПСКОГ НАРОДА 

Никола Гиљен 

Београд: Дерета, 2017. 

  

5. ИНТИМНИ ВОДИЧ КРОЗ ДОРЋОЛ И ОКОЛИНУ 

Софија Живковић 

Београд: Дерета, 2017. 

  

6. МЕЂУСТАНИЦА ЛИСАБОН 

Душан Савић 

Београд: Дерета, 2017. 

  

7. Ф: РОМАН 

Данијел Келман 

Београд: Дерета, 2017. 

  

8. ЗАСЛЕПЉЕНОСТ 

Елијас Канети 

Београд: Дерета, 2017. 

  

9. МОЈА ГЕРНИКА 

Данијела Кнез 

Београд: Дерета, 2016. 

  

10. КЊИГА О КАМИЈУ: ПОЕТИКА МЕРЕ 

Јасмина Ахметагић 

Београд: Дерета, 2017. 

  

11. ДАН СКАКАВАЦА 

Натанијел Вест 

Београд: Дерета, 2017. 

  

12. ХИТЛЕР: РОМАН О СТРАВИЧНОМ УСПОНУ И ПАДУ 

Радомир Смиљанић 

Београд: Дерета, 2017. 

  

13. ЂАВО ГУДИ НА РАСКРШЋУ: РАЗГОВОРИ СА ЧАРЛСОМ 

СИМИЋЕМ 

Весна Рогановић 

Београд: Дерета, 2017. 



14. ПАДАЛА ЈЕ КИША ПТИЦА 

Жослин Сосје 

Београд: Дерета, 2017. 

  

15. САБРАНЕ ПРИЧЕ 

Владислав Бајац 

Београд: Дерета, 2017. 

  

16. УЗВИШЕЊЕ 

Милен Русков 

Београд: Дерета, 2017. 

  

17. МОРФИЈУМ 

Шчепан Твардох 

Београд: Дерета, 2016. 

  

18. МЕТРО 2033 

Дмитриј Глуховски 

Београд: Дерета, 2017. 

  

19. ОД ГАБА ДО МАРИЈА: РОДОСЛОВ ХИСПАНОАМЕРИЧКОГ БУМА 

Анхел Естебан, Ана Гаљего Кујнас 

Београд: Дерета, 2016. 

  

20. ПРИРУЧНИК ПЛАЋЕНОГ УБИЦЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ КУЋЕ 

Халгримур Хелгасон 

Београд: Дерета, 2016. 

  

21. КРАЉЕВСТВО ОВОГ СВЕТА 

Алехо Карпентијер 

Београд: Дерета, 2016. 

  

22. ТАЈНИ ДНЕВНИК ХЕНДРИКА ХРУНА 

Хендрик Хрун 

Београд: Дерета, 2016. 

  

23. ПУТ У КАРАБАХ 

Ака Морчиладзе 

Београд: Дерета, 2016. 

  

24. ПИСАЦ У СВОМ РАЈУ: ТРИДЕСЕТ ВЕЛИКИХ ПИСАЦА КОЈИ СУ 

БИЛИ БИБЛИОТЕКАРИ 

Анхел Естебан 

Београд: Дерета, 2016. 

  

25. АНАБИОЗА 

Клодин Димон 

Београд: Дерета, 2016. 

 

26. ПРОЛЕЋЕ ЈЕДНОГ ЛАВА 

Миша Михаило Кравцев 

Београд: Дерета, 2016. 

 



27. ТАРАНТУЛА 

Боб Дилан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

28. ПРОЛАЗИМ КРОЗ ЗИДОВЕ 

Марина Абрамовић  

Београд: Самиздат, 2017. 

  

29. НАЈВЕЋЕ ОБАВЕШТАЈНЕ АКЦИЈЕ И АФЕРЕ НА БАЛКАНУ 

Љубан Каран, Дарко Трифуновић 

Београд: Филип Вишњић, 2016. 

  

30. БИЗНИС КАО УМЕТНОСТ ЖИВЉЕЊА: BUSINESS – ART DE VIVRE 

Мића Јовановић 

Београд: West London Business School, 2017. 

  

31. РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА: ЕСЕЈИ И ОСВРТИ 

Радован Пејановић 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

32. НОВЕ ИСПОВЕСТИ УБИЦЕ ЕКОНОМИЈА 

Џон Перкинс 

Београд: Бабун, 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Stanoje Stanojević: SVI SRPSKI VLADARI: biografije srpskih (sa 

crnogorskim i bosanskim) i pregled hrvatskih vladara / Beograd: 

Otvorena knjiga, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/56471_svi_srpski_vladari_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Stanoje Stanojević (1874–1937) bio je srpski istoričar, prvi srpski enciklopedista, član Srpske 

kraljevske akademije i redovni profesor Beogradskog univerziteta. 

 

Učestvovao je u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu, držao je predavanja u Parizu 

na Sorboni i u Londonu. Na Pariskoj mirovnoj konferenciji učestvuje kao član Istorijsko-

etnografske sekcije.  

 

 

 

2. Slobodan Vladušić: KNJIŽEVNOST I KOMENTARI / Beograd: Službeni 

glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевне-науке/књижевна-историја/колекција-

наслеђе/књижевност-и-коментари 

 

– Nagrada „Laza Kostić“ Međunarodnog sajma knjiga u Novom Sadu 2018. za najbolje 

književno ostvarenje u prethodnoj godini. 

 

Pitanje ima li velikih pisaca i velikih knjiga nije samo književno pitanje. To je i političko 

pitanje. To znači da odgovor ne može da se crpi iz nekog ,,znanja“ o književnosti, već je on 

rezultat političke odluke, koja dolazi iz one iracionalne sfere politike gde ona ne znači 

upravljanje prema propisima, već moć donošenja odluka. Treba, dakle, raskrstiti sa tim horom 

bezimenih koji kao ,,znaju“ da nema velikih pisaca i velikih dela, jer to nije nikakvo znanje, to 

je jedna odluka, i to ne odluka hora koji ponavlja da imena nema, već odluka Megalopolisa, 

koga hor bezimenih iz računa prihvata. 

 

Eto zašto književnost, sama po sebi, nije dovoljna i zašto se ova knjiga zove Književnost i 

komentari. Pitanje književnosti, odnosno pitanje koncepta književnosti, nije pitanje koje se 

tiče samo stručnjaka za književnost. Čitati književnost, pisati književnost, govoriti o 

književnosti, ne znači tek biti profesionalac ili upražnjavati književnost kao neki hobi, poput 

pecanja, na primer. Književnost je utkana u naš život, u našu sliku sveta, u naš koncept 

vrednosti, u ono što smo spremni da uradimo, ili ono što nismo spremni da uradimo. 

 

Pritom, ne mislim na neko pojedinačno književno delo koje nam menja život ili nam govori 

kako treba da živimo. To ne. Reč je o tome da je sama institucija književnosti sposobna da 

nešto suštinski promeni u našem životu. Može da ga učini lepšim, intenzivnijim, smislenijim, 

boljim, časnijim. Uprkos Megalopolisu. Zato knjiga o književnosti, poput ove, jeste nužno i 

knjiga o životu, o tome kako se može živeti, kako se može uživati u životu, kako se u životu 

čovek može boriti za taj život. 



 

 

 

3. Urednik Ljiljana Gavrilović: ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA / 

Beograd: Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-lexis/едиција-мали-лексикони-српске-

културе/етнологија-и-антропологија 

 

U prvoj knjizi nove Glasnikove edicije „Mali leksikoni srpske kulture" nalazi se sedamdeset 

izabranih osnovnih pojmova iz etnologije i antropologije, čime se daje pregled istorijskog 

razvoja etnologije kao nauke (retrospektiva) i ukazuje na nove pristupe (perspektiva) ove 

nauke i njoj bliskih disciplina. 

Posebna nagrada za doprinos standardizaciji u izdavaštvu i ukupnu uredničku i grafičku 

opremu trećeg festivala humanistike, kulture i umetnosti PAZI ŠTA ČITAŠ. 

 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/search/node/етнологија и а 

 

Predstavljena knjiga ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA 

23. novembar 2017. 

 

U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, u sredu 22. novembra, povodom jubileja 

sedamdeset godina od osnivanja Etnografskog instituta SANU, predstavljena je knjiga 

ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA, objavljena u saizdavačkoj delatnosti Službenog 

glasnika i Etnografskog instituta SANU. 

 

Ovo leksikografsko izdanje je prvi tom nove Glasnikove edicije MALI LEKSIKONI SRPSKE 

KULTURE, u kojem se iz perspektive savremenih naučnih tendencija sumiraju mnoga 

prethodna saznanja i iskustva. U njemu se nalazi sedamdeset izabranih pojmova iz etnologije i 

antropologije, obrađenih na ozbiljan i studiozan naučni način, ali i tako da mogu biti saznajno 

dostupni i razumljivi široj čitalačkoj publici. 

 

O prigodnom jubileju Etnografskog instituta i novoizašlom leksikonu govorili su akademici 

SANU, istraživači i naučni saradnici Etnografskog instituta i Glasnikovi urednici. 

 

Skupu se najpre obratio generalni sekretar SANU, Dimitrije Stefanović, koji je podsetio da je 

Etnografski institut SANU centralna ustanova u zemlji koja se bavi etnološkim i 

antropološkim proučavanjem srpske kulture u matici i rasejanju, te da ova knjiga stoga 

predstavlja i krunu naučnog rada jedne takve institucije. 

 

Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nikola Tanić, izrazio je 

zahvalnost u ime Vlade Republike Srbije i uputio čestitke Glasniku i Etnografskom institutu 

SANU za ostvarenje „jednog impozantnog dela, koje je umnogome pravi strateški projekat za 

naše društvo i državu“. 

 

Izvršni direktor Glasnikovog Sektora za izdavanje knjiga, Petar V. Arbutina, najpe je čestitao 

značajnu godišnjicu koju obeležava Etnografski institut SANU, a zatim u kratkom osvrtu 

govorio o ovom važnom leksikografskom poduhvatu. 

 

„Leksikon koji je pred nama samo je u naslovu mali, ali je veliko ono što on izlaže i što čuva. 



Mnogo smo se pitali o tim mernim odrednicama, šta je veliko a šta malo, i odlučili smo da ga 

nazovemo malim po sledećoj logici – neka je srpski narod mali, ali neka dobro sačuvamo ono 

važno što proberemo iz njegove prošlosti i njegovog nasleđa. Etnografski institut i Glasnik su 

uspeli da neizbrisivo i trajno sačuvaju jedan mali ali po značaju veliki deo bogatog i 

nepreglednog srpskog nasleđa“, naglasio je, između ostalog, Arbutina. 

 

Urednik edicije MALI LEKSIKONI SRPSKE KULTURE, Vladimir Roganović, ukratko je 

opisao ovu ediciju i predstavio njene programske ciljeve. Prema njegovim rečima, leksikoni 

ove edicije će sažeto i koncizno, a metodološki izrazito ozbiljno i pedantno, nastojati da 

predstave srpsku kulturu, u najširem značenju tog pojma. Sadržinski i tematski, leksikoni će 

biti široko zasnovani i heterogeni, ali neće pretendovati na sveobuhvatnost, jer ona, kako je 

napomenuo, u slučaju prezentovanja jedne kulture i nije moguća. 

 

„Upravo odatle i odluka da ovoj ediciji dodamo epitet mala – naslov koji nas upućuje da ćemo 

u okviru nje naići na određen broj pojmova i odrednica iz ogromnog i raznolikog polja srpske 

kulture, da će se tu naći najvažnije od obilja materijala koji čini srpsku kulturu. Ipak, ono što 

se tu bude našlo, biće naučno neporecivo, višestruko naučno primenljivo i čitalački 

zanimljivo“, istakao je Roganović. 

 

Na Roganovićeve reči nadovezala se urednica ovog toma Ljiljana Gavrilović, profesor 

Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ona je istakla da je želja autorskog tima bila da se u 

koherentnu celinu pomire naučno i popularno, opšte globalno s nacionalnim i individualnim, 

tradicionalno i savremeno. 

 

„Kao naučnici, mi se, osim prošlosti i tradicije, bavimo i savremenošću, kulturom globalnog 

društva u njegovim aktuelnim stanjima, ali i njegovim stalnim menama. Naš zadatak stoga 

jeste da uvidimo odnose tradicije i savremenog i da se pozabavimo tumačenjem kako se to 

prošlo reinterpretira u modernom kontekstu. Ova knjiga je nastala pod pritiskom kratkih 

rokova, sve njene odrednice ispisane su u manje od šest meseci, ali autorskom timu je to bio 

samo efektan podstrek da se probere najbitnije za knjigu ovog obima i da se izvanredno 

ostvare naučni zadaci definisanja odabranih pojmova. Ovaj leksikon je zaista uspeo da 

odgovori imperativu povezivanja tradicije i savremenosti, nacionalnog i opšteg“, ocenila je 

profesorka Gavrilović. 

 

Na samom kraju, prisutnima se obratila i direktorka Etnografskog instituta SANU, Dragana 

Radojičić. Ona je rad Instituta uporedila s misijom uspostavljanja i ostvarivanja komunikacije 

srpske kulture s drugim narodima i njihovim kulturama, što proizlazi iz potrebe da se kultura 

uvek čuva od instinkta samoizolacije. 

 

„Ovo je pionirski poduhvat naše etnološke nauke, prvi sveobuhvatni leksikon te vrste u 

srpskoj nauci i kulturi, a ne samo prigodno izdanje povodom značajnog jubileja naše ustanove. 

To je, ujedno, i dug koji odužujemo velikanima naše etnologije i antropologije, ali i zalog za 

buduće naraštaje naše nauke“, istakla je ona, zahvalivši potom svim urednicima, autorima i 

rukovodiocima Glasnika i Etnografskog instituta SANU i ocenivši da to oseća kao dužnost, jer 

su oni učinili ogroman napor i dali veliki doprinos srpskoj kulturi i nauci za buduće generacije. 

 

 

 

 

 

 



4. Srđan Šarkić: PRAVNE I POLITIČKE IDEJE U ISTOČNOM 

RIMSKOM CARSTVU: Od početka Konstantinove do kraja 

Justinijanove vladavine / Beograd: Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/правна-библиотека-—-посебна-издања/правне-

и-политичке-идеје-у-источном-римском-царству 

 

Prof. dr Srđan Šarkić, naš vodeći stručnjak za vizantijsko i srpsko srednjovekovno pravo, 

prikazao je najzanimljivije misli iz pravno-političke teorije, koje su se javile u Istočnom 

rimskom carstvu (Vizantiji) u periodu od početka Konstantinove vladavine (306. god. n. e.), 

pa do kraja Justinijanove (565. god. n. e.). 

 

Autor je posebno osvetlio odnos vladara prema zakonu i odnos državne (carske) i crkvene 

vlasti. Iako su retka samostalna i sistematična pravno-politička shvatanja u ovom istorijskom 

razdoblju, Šarkić je pokazao kako rano-vizantijski autori koriste i tumače svoje antičke uzore, 

prilagođavajući ih društveno-ekonomskim prilikama i novim odnosima koji su nastali u 

Rimskom carstvu na početku IV veka, sa uvođenjem Dominata i hristijanizacijom svetske 

carevine. 
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